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MAP, 6 yaş,E

 22.04.2004

Yakınması;

Her iki el bileğinde ve her iki ayak bileğinde şişlik

 El parmaklarında ve boyunda hareket kısıtlılığı,

Döküntü ve ateş




Hikayesi;

 2 aydır ayak bileklerinde, her iki el parmaklarında ve 
el bileklerinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı 

Hergün 1-2 saat süren ateş yüksekliği

Gövdede makülopapüler döküntü




Özgeçmiş

Motor ve mental gelişimi yaşıtları ile uyumlu

Soygeçmiş

Anne baba akraba değil




Fizik muayene;

Vağ: 17,5 kg (25p)    Boy:107 cm (25-50p)

Ateş: 38 C,  TA:90/50 mm/Hg, Nabız:120/dk

Her iki el bileğinde, her iki ayak bileklerinde, 
bilateral PIP ve DIP’lerde hareket kısıtlılığı, şişlik, 
hassasiyet

 Boyun hareketlerinde kısıtlılık

 Traube kapalı




Laboratuvar

Hb: 8,9 mg/dL, MCV: 70 fL, Htc: %29, 
Plt.:630.000/mm3

 PY:%92 PMNL, %4 Çomak, %4 Lenfosit, Eritrositler 
hipokrom mikrositer, trombositler kümeli

 ESH: 75 mm/saat

CRP: 13 mg/dL

 BFT, KCFT, elektrolitler ve kan proteinleri normal

 İT : Dansite:1003,   pH:6 ,  prt:(-)  glukoz:(-)




ANA:(-)

Anti ds DNA: (-)

RF: (-)

HLA B27: (-)

C3:155 mg/dL

C4: 29,3 mg/dL

 EKO:minimal perikardiyal ve plevral efüzyon

Batın USG: Dalak normalden büyüktür. Sağ böbrek 
alt polde minimal dilatasyon mevcuttur. 




 En az 2 hafta günlük tipik ateş ile birlikte olan 

artrit

Aşağıdakilerden en azından birinin varlığı

1-Geçici eritematöz döküntü

2-Jeneralize lenf nodu büyüklüğü

3-Hepatomegali ve/veya splenomegali

4-Serozit

sJİA Tanı Kriterleri (ILAR)




Dışlanması gereken durumlar;
 6 yaşından sonra HLA-B27(+) artritler
 Ig M RF (+); en az 3 ay ara ile en az 2 kez

 Hastada veya 1.derece akrabasında 
 Psöriyazis
 Ankilozan spondilit
 ERA
 İBH ile birlikte sakroileit
 Reiter Sendromu
 Akut anterior üveit

Tanı Kriterleri (ILAR)




 Sistemik başlangıçlı poliartiküler JİA (Mayıs 2004)

NSAİİ

Pulse Metilprednizolon (3 gün)

Oral KS (2 mg/kg/gün)

Poliartrit
Ateş, 
Döküntü, 
Efüzyon
AFR yüksekliği  




 Dirençli ateş yüksekliği (2-3 günde 1, 38 C ve üzeri, 1-2  saat)
 Aktif artrit (boyun, el ve ayak bilekleri, diz eklemleri)
 Anemi 
 AFR yüksekliği (ESH:75-74 mm/s, CRP: 10-13 mg/dL)

 NSAİİ, Oral KS
 6 kez Pulse MP 
 6 kez IVIG (ayda 1 )
 3 kez pulse Siklofosfomid
 3 kez İnfliximab
 Metotreksat
 Azotiopürin

İlk 6 ay




Kötü prognoz kriterleri (en az 1)

 6 ay içerisinde; ateş, inflamatuar belirteçlerin 
artması, GK ihtiyacı

Hastalık aktivitesi 

Düzey 1; Ateş VE klinisyen değ. <7 /10

Düzey 2; Ateş VE aktif hastalık belirtisi (serozit), 7 
ve üzeri

Aktif sistemik bulgularla birlikte olan 
sistemik artritte kötü prognoz ve 

hastalık aktivite kriterleri




Kötü prognoz kriterleri (en az 1)
 Kalça artriti
 Radyografik hasar (erozyon ve eklem aralığında daralma)
Düşük hastalık aktivitesi (hepsi olmalı)
 4 veya daha az eklem tutulumu
 ESH ve CRP normal
 Klinisyen; <4 /10
 Hasta veya aile <2 /10
Orta hastalık aktivitesi; 1 den çok, 3’den az kriter
Ağır hastalık aktivitesi (en az 3)
 8 veya daha fazla aktif eklem
 ESH ce CRP 2 kez yüksek
 Klinisyen ; 7 ve üzeri
 Hasta veya aile; 5 ve üzeri

Aktif artritli sistemik artritte kötü 
prognoz ve hastalık aktivite 

kriterleri




Ateş yüksekliği

NSAİİ, Oral KS

Metotreksat

Azotiopürin

 Siklosporin

6 ay-1 yıl




 Sağ ayak bileğine 1, sol ayak bileğine 2, el bileklerine 

3 kez i.a steroid enjeksiyonu

 2-3 ayda 1 aktif artrit

 Siklosporin, Metotreksat,NSAİİ, oral KS

 Etanercept

 5-6 ayda 1 eklem eklem ağrısı var, ateş yok

2.YIL





3.Yıl

 Etanercept kesildi

NSAİİ, Oral KS, 
Methotreksat, 
Siklosporin

4.Yıl

Aktif  artrit

Hgb: 7,7  BK: 12800 Plt: 
715000

 ESH:58 CRP:3,74

 Etanercept





Aktif artrit ve ateş yok

Hgb:11,7 BK: 15000 PLT:320000 

 ESH:10  CRP:3 (0-5)

 Siklosporin kesildi.

NSAİİ

Oral KS

Methotreksat

 Etanercept

5.yıl





 Solunum sıkıntısı
 Günde 3-4 saat 38,5-39 C ateş (2 hafta)
 Döküntü
 Plevral efüzyon
 Aktif artrit
 Hgb:10  BK:15500 Plt:436000
 ESH.114  CRP: 19,1
 NSAİİ, Oral KS, Methotreksat, Enbrel

 Pulse MP
 Siklosporin

6.yıl




 NSAİİ

 Oral KS

 Pulse MP

 IVIG

 Azotiopurin

 Siklofosfomid 2004-2011

 İnfliximab

 Methotreksat

 Siklosporin

 Etanercept

Katarakt
KMD:  Z skoru -4 

(pamidronat, kalsitonin)
Pnömoni




7.Yıl (Kasım 2011)

 1 aydır hergün 3 saat süren ateş, el ve ayak 
bileklerinde şişlik

 ESH:120 mm/saat  CRP: 26,4 mg/dL

Hgb:9,5 gr/dL BK:19700/mm3,  PLT:509000/mm3

Anakinra

Vücut ısısı normal




2 ay sonra; 

Ateş yok, el bileklerinde dorsifleksiyon kısıtlı, diğer 
eklemler normal

Hgb:10,9 gr/dL ,BK:6200 /mm3, PLT: 300.000/mm3

 ESH: 20 mm/saat, CRP:0,27 mg/dL





YIL Hgb(gr/dl) BK(mm3) Trombosit ESH(mm/s) CRP(mg/dl)

2004 7,8-8,9 24000 636000 75-97 13-14

2005 7-8,3 18800 805000 72-102 5,6-11

2006 5,8-7,8 25000 739000 115 8,5-14,9

2007 7,1 23000 749000 74-107 7,5-8

2008 7,7-7 12800 630000 49-58 3,7-4,2             

2009 10,5 13000 404000 60 12,8

2010 5,7-11,7 15500 436000 30-102 0,2-26,4

2011 9-10,9 19000 604000 80-115 8,45-26,4

2012 10,6 4000-28000 227000 30-81 1,19-10,2

2013 12,9 5500 273000 24-34 0,3-07

2014 12,7 5000 262000 18 0,5

2015 13,6 5600 289000 13 0,49




 1 yıl içerisinde diğer tedaviler azaltılarak kesildi.

Anakinra

 2,5 yıl hergün s.c

 12 aydır gün aşırı s.c




29.01.2015

 El bileklerinde dorsifleksiyonda kısıtlılık

Diğer eklemler normal

Hgb:13,6 gr/dL , BK:5600 /mm3, Plt:289000/mm3

 ESH:13 mm/saat  CRP: 0,49 mg/dL

 EKO:Normal

KMD: Z skoru -2,9





El bilek grafisi: 

MKP eklemlerde daralma





 JİA, çocukluk çağının en sık görülen kronik 
romatolojik hastalığıdır.

JİA




 1-Başlangıç <16  yaş

 2-Bir veya daha fazla eklemde artrit (şişlik veya efüzyon, 
veya hareket kısıtlılığı, hassasiyet veya hareketle olan 
ağrı, ve ısı artışı)

 3-Hastalık süresi 6 hafta veya daha uzun olmalı

 4-İlk 6 ayda hastalık tipi tanımlanmalıdır

 a-Poliartrit; 5 ve daha fazla eklem

 b-Oligoartrit; 5’den az eklem tutulumu

 c-Sistemik; artritle birlikte karakteristik ateş

 5-Juvenil artritin diğer tiplerinin dışlanması

JİA tanı kriterleri




 sJİA immunopatolojisi ve biyolojik ajanlara yanıtı 

açısından diğer JİA tiplerinden ayrılmaktadır.

 JİA’lı çocukların %4-17’si sistemik

Lancet 2007;369:767-778.





 Sistemik  JIA (sJIA) ; ateş, raş ve lenfadenopati ile 
karakterize, 

 Proinflamatuar sitokinler;  IL-1b, IL-6 and IL-18 ‘in 
tetiklemesi ile ortaya çıkan otoinflamatuar bir 
hastalıktır.

Cytokine 2013

Nat Rev Rheumatol .




 Başlangış sessiz ve nonspesifik; 

o Bakteriyel ve viral enfeksiyon?

o Malignite? 

o Diğer inflamatuar hastalıklar?

George Frederic Still ---- Still’s Hastalığı




Genetik

Nadiren ailesel geçiş ( birkaç ikiz vaka). 

 İL-6 geninde promotor polimorfizm G varyantı

 TNF-alfa promotorunda 308 G-A polimorfizmi

Makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MİF) 
promotor polimorfizm (173 G-C)

 IL-1 ve IL-1 reseptör lokus polimorfizm

Textbook of Pediatric Rheumatology, Cassidy,2011

Etyo-patogenez




Doğal immun yanıt disregülasyonu

Çevresel ve enfeksiyon ajanlara karşı aşırı bir 
inflamatuar yanıt 

 IL-1,6,7,8,18 ,MİF, TNF artışı 





TNF-alfa blokajı ile yapılan tedavilere yanıt 
sJİA’da diğer JİA subtipleri ile karşılaştırıldığında 
sınırlıdır;

 sJİA’da TNF majör sitokin değildir 

 Başka sitokinler?

TNF-alfa





 IL-6 kanda ve sinovyal sıvılarda artar

Ateş pikleri, sistemik bulgular, artrit ve AFR’nın
artışı

Arthritis Rheum.,2005

IL-6





Hayvan model çalışmalarında IL-6 artışının; 

 büyümede duraklama, 

 sistemik osteoporozis, 

 trombositozis ve mikrositik anemi 

IL-6





 Aktif sJİA’lı hastaların serumunda IL-1 beta 
ekspresyonu ve IL-1 beta uyarılabilir genleri  
indüklenmiştir.

IL-1





 IFN-gama; aktif sJIA/ inaktif sJIA , 5 kat 

 IL-6 plazma düzeyleri; aktive sJIA’da (P<0.001) ve 
inaktif sJIA’da kontrol grubuna göre artmıştır.

 IL-1 beta’nın ölçümü zordur.

 IL-18, IL-1 beta ailesinin bir üyesidir.

Aktif sJIA’da inaktif sJIA’ya göre (P<0.05) ve 
sağlıklı gruba göre artmıştır (P<0.001).

 IFN-gama, IL-6 ve IL-18 artışı; sitokin fırtınası 





 IL-1 reseptör antagonisti Anakinra ile sJİA’lı
hastaların yaklaşık yarısında yarar sağlandığı 
gözlenmiştir. 

 IL-1 betanın JİA patogenezine katıldığını 
desteklemektedir. 

Cassidy,2011





MRP-8 ve 14 düzeyleri aktif sJİA’lı hastalarda artmış 
olarak bulunur. 

MRP-8 ve 14 inhibisyonunun sJİA’da IL-1 beta 
üretimini inhibe ettiği gösterilmiştir.

Cassidy, 2011




 136 sJİA’lı çocukta; 

 Ateş (%98), 

 Artrit (%88), 

 Raş (%81), 

 LAP (%39), 

 Perikardit (%10), 

 HSM

J.Rheumatol,2008

Klinik BULGULAR




Monoartrit sık değildir,

Genellikle poliartiküler tutulum

Dizler, el bileği, ayak bileği sık

 Servikal omurga, kalça, el küçük elemleri ve 
temporomandibular eklem hastaların yarısından 
fazlasında tutulur. 

ARTRİT




 Poliartrit; dirençlidir-hareket kısıtlılığı 

 Eklem hasarı, erozyon

 Eklem boşluklarında kayıp

 ilk 2 yıl içinde ankiloz 

Hafif seyirli olanlar klinik remisyona girer.

Ağır destrüktif artrit hastaların 1/3’ünde klinik 
izlemde ortalama 5 yılda gelişir. 




Günde 1-2 kez 39 C veya  üzeri 

 2 hafta

Günün herhangi bir saatinde 

Raşlarla birleşir

 Sıklıkla birkaç ayda sonlanır

Hastalık ataklarıyla tekrarlar

Nadiren yıllarca sürer

ATEŞ



RAŞ

RAŞ

 2-5 mm arasında 
eritematöz maküller

 Somon rengi, erken 
döneminde çok 
eritematöz

 Purpurik değildir

 Sıklıkla gövdede ve 
proksimal ekstremitelerde

Yüz, avuç içi, ayak tabanı




 BK>30.000-50.000/mm3, PMNL hakimiyetinde 

 Platelet artmış, 1.000.000 /mm3.

Nadiren erken dönemde trombositopeni olabilir. 

HGB: 7-10 gr/dl

 ESH sıklıkla çok yüksek

CRP, ferritin yüksek

LABORATUVAR




S100A12 , 

Granülosit aktivasyon belirteci

 JİA  ile enfeksiyon hastalıklarının ayrımı;

 Sensitivite %66,  spesifite %94 
Arthritis Rheum.,2008

MRP-8/MRP-14’ün serum düzeyi 

 sJİA’nın enfeksiyonlardan ve sistemik 
inflamasyonun diğer nedenlerinden ayrımı

Arthritis Rheum.,2009





Doğal immun yanıt disregülasyonu

 İmmunsupresyon-steroid

 1.basamak tdv: iv MP

DMARs ( mtx, azotiopurin, siklosporin,MMF)

sJİA Tedavi




Genel tedavi yaklaşımı; NSAİİ+ KS+Methotreksat

%40-50 oranında yanıtsız, farklı immunsupresif
tedaviler

Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64:1001-1010.

 sJİA dışındaki subtipler için TNF inh. İlk seçenektir.

 Etanercept, adalimumab, ve infliximab 




Son 15 yılda biyolojik ajanlar;

 İmmun sistemi kontrol eden ve düzenleyen 

Hücre-hücre etkileşimleri

 Spesifik sinyal moleküllerini hedef alan ajanlar

 IL-1 ve IL-6 sJİA patogenezinde önemli rol oynar.

 IL-1 ve IL-6 blokajı




 Anakinra; IL-RA’nin rekombinant formudur 

(günlük, s.c)

 Kanakinumab:;human anti IL-1 monoklonal ab

(Uzun yarılanma süresi, aylık doz,s.c)

 Rilonacept; IL-1 RA, human Ig G1 solubl füzyon proteini

(haftad 1, s.c)

 2004 yılından itibaren IL-1 reseptör antagonisti (IL-1Ra, 
anakinra) ile blokajın tedavide etkili olduğu gösterilmiştir

Ann Rheum Dis 2011

IL-1 inhibitörleri




Anakinra

Mevcut tedaviye bakılmaksızın 

Aktif ateş ve kötü prognoz kriterleri olan her hastaya 

 Sistemik GK alırken ateşi devam eden veya yeni ateşi 
ortaya çıkan her hastaya önerilir (düzey C)





Tocilizumab; IL-6 reseptör monoklonal antikoru

RCT ile değerlendirilmiş , pJİA ve sJİA’da birlikte 
etkili tek biyolojik ajan

 sJİA’da artiküler ve sistemik bulgulara etkili

J Rheumatol 2014;41

N Engl J Med 2012

IL-6 inhibitörü




Abatacept: solubl füzyon proteini

 Poliartiküler seyirli JİA’da etkili

Kötü pognozdan bağımsız, mtx ve TNFα inh. almış 
yüksek hastalık aktivitesinde veya orta hastalık 
aktivitesi ile beraber kötü prognozda önerilir (düzey
B).




Calcineurin inh., IVIG, Methotreksat; 

Aktif artrit olmadan aktif ateş varlığında başlanması 
belirsiz

 Thalidomide: Başlangıçta belirsiz



Aktif sistemik bulgularla birlikte olan sistemik artrit

Ateş,MD global <7
Kötü prognoz:yok

Ateş,MD global >7
Kötü prognoz:yok

Ateş
kötü prognoz:var

NSAİİ

2 hafta sonra
Ateş

Sistemik GK
(NSAİİ)

Ateş

ANAKİNRA
(GK,NSAİİ)



Aktif artritle birlikte olan sistemik artrit

1 ay NSAİİ, İ.A GK
Hafif-orta-ağır aktivite

Abatacept

3 ay Methotreksat
Orta-ağır hastalık 

aktivitesi

TNF a inh Anakinra

Methotreksat

4 ay TNF a inh., 
Orta-ağır aktivite

NSAİİ
İ.A GK NSAİİ

İ.A GK




Biyolojik tedaviler ; JİA’nın seyrini

Ağır eklem hasarı ve uzun süreli aktif hastalık 

Normal eklem fonksiyonları, erken ve sürekli 
remisyona

Bull NYU Hosp Jt Dis. 2006




 Hızlı remisyon sağlama ve aktif hastalık süresini 

kısaltmak için agresif tedavi yaklaşımı

 Aktif hastalık süresinin uzun sürmesi daha fazla eklem 
hasarı ile ilişkili

 Adalimubab monoterapisinde hastalık alevlenmeleri 
adalimubab+methotreksat tedavisine göre daha yüksek 
oranda

 Erken agresif tedavi Methotreksat ve bir biyolojik ajan 
içermeli

 J Rheumatol. 2014

Hangi hastalara Biyolojik 
ajan?




 sJİA’lı çocukların %11-42’si monofazik

 Erken başlatılan anti IL-1 tedavisinden fayda 
görürler.

Anakinra’nın 1.basamak ajanı olarak kullanıldığı 
(+DMARD) çok merkezli , retrospektif bir çalışma

Ateş ve raş 1 ay içerisinde  >%95 düzeldi

%27’sinde aktif artrit 3 ay devam etti

%60 tam remisyon (anakinra monoterapi)

Arthritis Rheum., 2011




 Steroid verilmemiş, Anakinra 1.basamak ajan, 

prospektif bir çalışma

%75’i ilk 3 ayda ACR 90 kriterlerini karşıladı

%65’inde 1 yıl sonra inaktif hastalık

Arthritis Rheumatol (Hoboken, NJ), 2014




Kanakinumab; FDA ve EMA onayı

 Plasebo ile karşılaştırıldığında ACR Pediatrik 
30,50,70 ve 90 daha yüksek ve ataklar daha az

N Engl J Med. 2012

Rilonocept; kısa sürede yanıt
Arthritis Rheum., 2014

 Tocilizumab; FDA ve EMA onayı

Önemli oranda yüksek ACR 30,50,70,90 yanıtı
N Engl J Med. 2012




Çocukluk çağı artritleri ve romatoloji araştırma 

federasyonu (CARRA) yeni başlayan sJİA’da tedavi 
planı konsensusu; olumlu etkilerine dayanarak anti 
IL-1 ve anti IL-6 tedavi seçeneklerini içermektedir. 

 Th17 yolağı IL-1 ve/veya IL-6 tarafından aktive 
edilmeden erken fazda tedavi seçeneği olabilir.




 Sitokin blokajı sJİA’lı çocukları uzun süreli hastalık 

seyrinden kurtarmak için bir seçenek olabilir.

 Biyolojik ajana başlama zamanı, eklemlerin son 
durumunu ve remisyona girme süresini 
etkilemektedir.

 Erişkin RA’lerde tedaviye başlama zamanı ile 
hastalık süresi ve eklem dejenerasyonunun 
progresyonu arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.

Ann Rheum Dis., 2014




Klinik, fonksiyonel ve radyografik sonuçlar, 

 Erken agresif tedavi (adalimumab ve methotrexate)

 26.haftada adalimumab eklenmesi

 Benzer klinik ve fonksiyonel iyileşme, 

Geç eklenen grupta radyografik progresyon önemli 
oranda kötü

Biyolojik tedaviye erken başlamak önemlidir

Rheumatology (Oxford). 2014




Poliartiküler JİA’da , 12 ayda;
 Agresif tedavi yaklaşımı (Metotreksat, etanercept, 

prednizolon) 
 Metotreksat monoterapisi
 Klinik remisyon şansı artmış ve sürdürülebilir (%21 / %7)
 İnaktif hastalık şansı her ay 1.324 kat artmaktadır.

Poliartiküler JİA; Erken tanı ve erken agresif tedavi  
çocukların optimum bakımı için olması gereken 
hedeflerdir.

Arthritis Rheum. 2012




ACUTE çalışması, Ann Rheum Dis., 2011 
 54. hafta
 İnfliximab ve Methotrexate ; % 100 ACR Pediatric 75 

yanıtı
 DMARD COMBO (methotrexate, sulfasalazine, and

hydroxychloroquine); %65
 Methotrexate; %50 

 CARRA; poliartiküler JİA’da biyolojik ajanların erken 
başlanması gerekir.

Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;




4 tedavi stratejisi

 Ardışık DMARDs (methotrexate, sulfasalazine, leflunomide) 

 Artan DMARDs (önce methotrexate, sonra sulfasalazine, 
hydroxycholoroquine, ve prednisone)

 Kombine DMARDs (methotrexate ve sulfasalazine ve
prednisone) 

 Kombine methotrexate ve infliximab 

 3 ay sonra infliximab ve methotrexate grubunda yüksek oranda 
düşük hastalık aktivitesi

Clin Exp Rheumatol. 2013;




 JİA’da başlangıçtan 6-12 ay sonra klinik inaktif

hastalık

 Sadece Methotreksat %23–25 

Methotreksat+TNF inh. %40–68

Arthritis Rheum. 2012




 sJİA dışındaki subtipler için TNF inh. İlk seçenektir.

 Etanercept, adalimumab, ve infliximab 

 Etanercept ve adalimubab ; FDA onaylı

Golimumab ve certolizumab ; çalışmalar devam 

Uveitis; adalimumab ve infliximab 

Hangi Biyolojik ajan?




 TNF inh.’den 3 ay sonra önemli oranda iyileşme 

olmazsa 2. TNF inh. veya farklı bir biyolojik kategori

 2 veya daha fazla TNF inh.ne yanıt alınamazsa faklı 
bir sınıf biyolojik ajan; abatacept veya tocilizumab
(s.c kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmekte)




Rituximab; diğer biyolojik ajanlara yanıt yok ise

Refrakter sJİA ;24.haftada %40 ACR Pediatric 70, 
96.haftada % 96 ACR Pediatric 70 

Clin Rheumatol. 2011

 sJIA ; anakinra, rilonacept, canakinumab, ve 
tocilizumab ile etkin tedaviler bildirilmiştir.

MAS; anakinra hızlı etkilidir ve i.v kullanılabilir.
Ann Rheum Dis. 2011




Her biyolojik ajan için optimum dozlar çok iyi 

bilinmiyor

Metotreksatın adalimubab konsantrasyonunu 
önemli oranda artırdığı bilinmektedir.

Yüksek hastalık aktivitesinde yüksek ilaç 
konsantrasyonu gerekebilir.

 Farklı yaş, boyut ve hastalık aktivitesine göre tedavi 
dozları kişiselleştirilebilir.

Ann Rheum Dis. 2014








ÜSYE, 

Ağrı,                             Yan etkiler

Gastroenterit, 

Nazofarenjit




Akut belirtiler; haftalar ve aylar 

Ateş, raş ve perikardit gibi sistemik bulgular 
hastalığın ilk aylarında sönebilir veya 2-5 yılı 
bulabilir, bazen de artritlerle alevlenebilir. 

%40’ı monosiklik seyrederler ve tamamen iyileşirler.

Az bir kısmında polisiklik seyir vardır

PROGNOZ VE SEYİR




 sJİA’lı çocukların yarısından fazlasında 

Daha fazla eklemin katılması ve orta-ağır fonksiyon 
kaybı 

Uzun süreli KS tedavisine bağlı morbidite gelişebilir. 

Çocukların son durumu etkilenen eklem sayısı ve 
sistemik bulguların aktivitesine bağlıdır. 

Artrit olmadan sistemik bulguların devamı nadirdir. 

%48’inde 10 yıl sonra aktif artritin devam ettiği 
saptanmıştır. 

Hastaların 1/3’ünde remisyon bildirilmiştir. 




Destruktif artrit; 

 poliartrit, 

 trombositoz, 

 persisten ateş ve 

 ilk 6 ayda sistemik KS ihtiyacının olması.

 Fibrin ve D-Dimer düzeylerindeki persisten artışı kötü 
eklem tutulumu ile ilişkilidir. 

 Erken kalça eklemi tutulumu kötü prognoz göstergesidir. 




MIF polimorfizmi JİA’da kötü prognozla ilişkili  

tanımlanmış ilk belirteçdir. 

 Serum ve sinovyal sıvıdaki yüksek  MIF-173 C alleli
GK tedavisine kötü yanıt ve persisten aktif hastalıkla 
ilişkili bulunmuştur. 

 Biyolojik ajanlar bu durumda etkili olabilir. 




Hastalığın progresyonu farlılık göstermektedir.

Hızlı progresyonla MAS gelişebilir.

Ölüm oranı %2,8-%14

Kuzey Amerika’da %0.3’ün altındadır.

MAS , enfeksiyon ve kardiyak komplikasyonlar  
başlıca mortalite nedenleridir.
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